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На основу члaна 39, 55. став 1. тачка 2. и 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова - 

Реконструкција објекта за баждарницу број О-6/2017 МВ-5 заведене под деловодним бројем 3155/1 од дана 

15.03.2017 године 

 

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ 

Зрењанин, Панчевачка 55,  

Интернет страна: www.gradskatoplanazr.rs 

Упућује: 

ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА РАДОВЕ  

 „Реконструкција објекта за баждарницу“ 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ - Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, Панчевачка 55, (у 

даљем тексту Наручилац) позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са 

Конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности за радове – Реконструкција објекта за баждарницу за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 

број јавне набавке: ЈН-6/2017 МВ-5 од дана 15.03.2017 године. 

 

Наручилац  ЈКП „Градска топлана“ 

Седиште и адреса наручиоца Зрењанин, Панчевачка 55 

Матични број 20489758 

ПИБ 105911713 

Предмет јавне набавке Реконструкција објекта за баждарницу 

Редни број јавне набавке ЈН-6/2017 МВ-5 

Е-mail: office@gradskatoplanazr.rs 

 

2.   ВРСТА НАРУЧИОЦА -  Јавно комунално предузеће 

3.   ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Јавна набавка мале вредности 

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - набавка  радова - Реконструкција објекта за баждарницу. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

Назив:      Радови на реконструкцији         ознака:   45454000 

Назив:      Реконструкција                           ознака:   IA 13                                                                                                                           

 

5.   ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није подељен по партијама.          

      

6.  ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне 

услове предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном 

документацијом. 

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. 

Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / 

подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, навести проценат вредности набавке која 

ће се извршити преко подизвођача. 
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7.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА је „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

 

Понуде се вреднују по следећој формули: 

Понуда са најнижом ценом добија максималних 100 бодова. 

За остале понуде, број бодова се израчунава тако што се понуда са најнижом ценом помножи са максималним 

бројем бодова и подели са понуђеном ценом понуђача чија се понуда разматра, а према следећем:              

                 Ц мин. 

Ц=   ______________  Х 100 

                 Ц тек. 

 

1. Најнижа понуђена цена:                      Ц мин. 

2. Понуда која се разматра:                     Ц тек. 

3. Максимални број бодова:                   100   

4. Добијени број бодова:                          Ц 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

  

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, као најповољнија 

биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужу валуту плаћања, а у случају да понуде два или више 

понуђача имају исту једнаку понуђену цену која је и најнижа и једнаку дужину валуте плаћања, за 

најповољнију биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок од дана завршетка радова. 

 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети Одлуку о 

додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исту дужину валуте 

плаћања и исту дужину гарантног рока од дана завршетка радова. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

8.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ  
- Лично у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ у Зрењанину, канцеларија 

службе за јавне набавке,  

- Са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs  или 

- Интернет стране Наручиоца – www.gradskatoplanazr.rs  

- E-mail захтевом наручиоцу за достављање електронским путем.  

 

9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ–ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА 

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, тако да сви листови понуда 

буду повезани. На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон понуђача као и лица за 

контакт. Понуду доставити на адресу: ЈКП „Градска топлана“, 23000 Зрењанин, Панчевачка 55 са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова БРОЈ ЈН-6/2017 МВ-5“, уз напомену „НЕ ОТВАРАТИ“.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

 

10.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Заинтересовани Понуђачи могу своје понуде доставити до дана 27.03.2017 године најкасније до 10:00 

часова.  

Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у јавном позиву, сматраће се 

неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  

 

11.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће бити јавно и обавиће Наручилац последњег дана рока за подношење понуда, 

односно дана 27.03.2017 године у 10:15 часова, у присуству Понуђача, у просторијама ЈКП „Градска топлана“, 

Панчевачка 55, Зрењанин.  

Oвлашћени представници Понуђача су дужни да, пре почетка јавног отварања понуда, Наручиоцу поднесу 

оверено овлашћење за учешће у поступку. 

Ако га не поднесу, у поступку учествују као обична јавност. 

 

12.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку наручилац ће донети најкасније у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

www.gradskatoplanazr.rs у року од три дана од дана доношења. 

  

13.   ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ   код  наручиоца  је Драган Коцић, 

е- mail: dragan.kocic@gradskatoplanazr.rs,    

тел: 064/8438043                

http://www.gradskatoplanazr.rs/

